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„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożoną kolektę. Na niedzielne nieszpory zapraszamy o 16:15.  

W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy brak miłości narzeczonych
może być podstawą do unieważnienia małżeństwa. Ponadto przeczytamy o racjach przemawiających za
tym,  aby  Kościół  w  Polsce  powierzyć  opiece  świętego  Józefa.  W wakacyjnym  cyklu  „Nie  ma  jak
u Mamy” dziennikarze „Gościa” zabiorą nas do sanktuarium maryjnego w Charłupi. Tygodnik do nabycia
w zakrystii. 

W rozpoczętym tygodniu, w liturgii będziemy przyzywać wstawiennictwa świętych pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta, świętego Bonawentury oraz orędownictwa Matki Bożej:

 Różaniec Fatimski i Msza Święta w intencjach zbiorowych w poniedziałek, o godzinie 19:30.
Można jeszcze złożyć w zakrystii intencje do wspólnej modlitwy.

 Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy w  środę,  o  17:30.  Podziękowania  i  prośby
prosimy złożyć do skarbony przy ikonie Matki Bożej. 

 Wspomnienie NMP z Góry Karmel, czyli patronalne święto noszących szkaplerz karmelitański
w czwartek. Msze Święte o godzinie 7:00 i 18:00. 

 Różaniec  Rodzin  Szensztackich  i  Msza  Święta  w intencjach  przyjmujących  kapliczki  Matki
Bożej w sobotę. Modlitwę różańcową rozpoczniemy o 6:30.

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek,  po wieczornej  Mszy Świętej,  do godziny
19:15 oraz  w piątek,  po  porannej  Mszy Świętej,  do  godziny 8:30.  Sprawy przedmałżeńskie  prosimy
wcześniej umówić telefonicznie. 

Okazja do spowiedzi codziennie, kwadrans przed Mszą Świętą. Wyjątkiem jest środa – spowiedź w tym
dniu o 17:15 oraz sobota – wyspowiadać się można od 17:00 do 17:30. 

W tygodniu trwa całodzienna  adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji.  Włączyć się
można także w nabożeństwo Przygotowania do Dnia Pańskiego w sobotę o 17:30.

W przyszłą niedzielę odpust w cmentarnym kościele św. Marii Magdaleny w Rudach. Za dwa tygodnie
(26 lipca) nasza uroczystość odpustowa ku czci św. Marii Magdaleny. Do udziału w sumie odpustowej
o  godzinie  11:00  zapraszamy  parafialne  grupy  modlitewne,  poczty  sztandarowe  oraz  panów  do
baldachimu. Nieszpory odpustowe o stałej porze, czyli o 16:15. 

Święto Młodzieży na Górze Świętej Anny w zwyczajnej formie zostało w tym roku odwołane. W dniach
od 20-24 lipca młodzież będzie mogła spotkać się i wysłuchać duszpasterskich propozycji on-line, poprzez
stronę internetową: swietomlodziezy.com

Przypominamy  o  zapisach  na  Pieszą  Pielgrzymkę  na  Jasną  Górę,  która  odbędzie  się  w  tym roku
w formie  sztafety,  w dniach  od 19-22 sierpnia.  Formularz  zgłoszeniowy,  regulamin pielgrzymki  oraz
wytyczne  dotyczące  udziału  w  pielgrzymce  można  otrzymać  w  zakrystii.  Zapisy  przyjmujemy  do
9 sierpnia! W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 18. do 60. roku życia. Nieletni tylko pod opieką
rodzica lub opiekuna prawnego. Koszt udziału w jednym odcinku pielgrzymki to 20 zł. 

Niech wysłuchane dziś Boże Słowo zostanie przez nas przyjęte, a Duch Święty niech da nam łaskę
zrozumienia, aby wydało wielki plon w naszym życiu. Błogosławionego tygodnia!


